Podmienky vykonávania verejnej zbierky
Verejnú zbierku môžu podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov organizovať len právnické osoby ustanovené zákonom
na všeobecne prospešný účel po platnom zápise do registra verejných zbierok
(občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
neinvestičné fondy, nadácie, Slovenský Červený kríž, záujmové združenia právnických
osôb, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, organizácie s medzinárodným
prvkom a združenia obcí). Ide teda o najmä o organizácie tretieho sektora, ktoré svojimi
stanovami prezentujú, že ich činnosťou je predovšetkým podpora všeobecne prospešných
cieľov.
Register verejných zbierok vedie MV ako verejný zoznam, do ktorého zapisujú
zákonom ustanovené údaje MV a okresné úrady.
Na vykonávanie verejnej zbierky sú právnické osoby povinné zriaďovať osobitný účet,
na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky, a
prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať všetky úhrady spojené s použitím čistého
výnosu zbierky.
Náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 percent z hrubého výnosu zbierky.
Spôsoby vykonávania zbierok
Zbierku je možné vykonávať len nasledovnými spôsobmi alebo ich kombináciou:
1. zasielaním príspevkov na osobitný účet,
2. zasielaním darcovských správ SMS alebo volaním na skrátené číslo,
3. zbieraním do stacionárnych alebo prenosných pokladničiek,
4. predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene,
5. predajom vstupeniek na kultúrne, športové alebo iné verejné podujatia usporadúvané na
získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.
Zbierku formou výberu do pokladničiek, predajom predmetov a vstupeniek je možné
vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných
verejnosti, ak vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti dá na to písomný súhlas. Zbierku
možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb po ich súhlase.
Zbierku možno vykonávať najdlhšie jeden rok s výnimkou zbierky do prenosných
pokladničiek, ktorú možno vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom
roku. Jednoročnú lehotu možno z dôvodu osobitného zreteľa predĺžiť o ďalší rok.
Vykonávať zbierku do prenosných pokladničiek môže skupina fyzických osôb, z ktorých
aspoň jedna dovŕšila 15 rokov; tieto osoby budú musieť mať písomné poverenie a jednotné
označenie.
Transparentnosť posilňuje aj povinnosť právnických osôb predložiť predbežnú a
záverečnú správu zbierky príslušnému správnemu orgánu a zverejňovať ich v ustanovených
lehotách na svojom webovom sídle.
Vymedzenie pojmov
Zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných finančných
príspevkov od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný
účel alebo individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických

osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.
Všeobecne prospešným účelom sa rozumie rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana
ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych
hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoj
dobrovoľníckej činnosti, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, obhajoba práv
znevýhodnených skupín fyzických osôb, podpora práce s deťmi.
Hrubým výnosom zbierky sú príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov
príspevkov na osobitnom účte v banke.
Čistým výnosom zbierky je suma príspevkov po odpočítaní nákladov zbierky od hrubého
výnosu zbierky.
Nákladmi zbierky sú skutočne vynaložené náklady spojené s materiálno-technickým a
organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovaním spôsobu
použitia čistého výnosu.
Sankcie
Za nedodržanie ustanovení nového zákona je možné právnickej osobe uložiť
pokutu od 100 do 1000 eur, pričom sa bude prihliadať na povahu, závažnosť, spôsob či
následky spáchaného deliktu.

Správne poplatky
Novým zákonom došlo k novelizácii zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch a tiež zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch. Zápis zbierky do registra
verejných zbierok vykonávanej na celom území SR stojí 20 eur, vykonávanej v územnom
obvode okresného úradu 5 eur a predĺženie vykonávania zbierky 10 eur.
Pôsobnosť Okresného úradu Prievidza
Okresný úrad Prievidza zapisuje do registra zbierok zbierku, ktorej výnos bude
použitý na území Slovenskej republiky, ak sa má vykonať v jeho územnom obvode, teda v
okresoch Prievidza a Partizánske. V mene Okresného úradu Prievidza koná ako správny
orgán odbor všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „odbor VVS“). Uvedený odbor následne v
rámci kontrolnej pôsobnosti bude preverovať, či sa zbierka vykonáva alebo bola vykonaná v
súlade s údajmi uvedenými v registri zbierok a so zákonom o verejných zbierkach. Odbor VVS
OÚ Prievidza môže vykonať kontrolu dokladov záverečnej správy zbierky aj v sídle právnickej
osoby. Právnická osoba je povinná predložiť doklady potrebné na vykonanie kontroly na výzvu
tohto správneho orgánu. Za nedodržanie ustanovení zákona o verejných zbierkach môže odbor
VVS OÚ Prievidza právnickej osobe uložiť pokutu. Ministerstvo vnútra SR môže poveriť
okresný úrad aj na kontrolu zbierky vykonávanej na celom území SR.
Kontakty
Bližšie informácie o registrácii verejných zbierok, prípadným záujemcom poskytnú
zodpovední zamestnanci odboru VVS OÚ Prievidza osobne počas úradných hodín v sídle
okresného úradu na ul. G. Švéniho 3H, Prievidza, telefonicky na č. tel. 0961 572913, 0918
720 928 alebo elektronicky na základe dožiadania na email ovvs@minv.sk

